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Rokytnice nad Jizerou
Vážení spoluobčané,
v příštích letech nás čeká nezbytná rekonstrukce Základní školy v Dolní Rokytnici. Stará budova i tělocvična jsou už
dlouho v nevyhovujícím stavu a nová část školy potřebuje,
s ohledem na použitou panelovou technologii, značné opravy.
Ze zpracovaných energetických auditů vyplývají požadavky
na zateplení fasád objektu a výměnu oken. Bude se jednat
o časově i finančně náročný projekt a my se nyní nacházíme
na jeho úplném začátku.
V rámci přípravy byla navázána spolupráce s ČVUT, fakultou
stavební, jejíž studenti na podkladě našeho zadání zpracovali
v roce 2006 jako svou semestrální práci studii celkové rekonstrukce základní školy. Jejich práce jsou od 8. 1. 2007 vystaveny v prostoru chodby v I.patře budovy městského úřadu.
Srdečně Vás zveme k prohlídce jejich nápadů.
Úsek rozvoje a investic

Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva
města Rokytnice nad Jizerou
Ve středu 21. února 2007 od 17.00 hodin ve školní jídelně Základní školy v Dolní Rokytnici (vchod jako do městské
knihovny).
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 13. 12. 2006

4. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006
a schválení převodů do jejich fondů
5. Hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou
a) schválení rozpočtu města pro rok 2007 včetně schválení
zadání veřejných zakázek
b) inventarizace majetku města k 31. 12. 2007
c) schválení rozpočtu sociálního fondu pro rok 2007
d) žádost Spartak Rokytnice, a.s. o odložení splatnosti směnek
6. Prodeje obecních pozemků
7. Různé:
a) Problematika dlouhodobého pronájmu centrálních parkovišť
b) Schválení záměru výstavby apartmánu a penzionu Pila
c) Záměr využití prostor Kulturního domu v Rokytnici nad
Jizerou
d) Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity
e) Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
povolení k vjezdu
f) Zpráva o činnosti městské policie za rok 2006
g) Zpráva o činnosti Drobných služeb města za rok 2006
h) Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů za
rok 2006
i) Zpráva o činnosti rady města od 27. 11. 2006 do
22. 1. 2007
8. Diskuse
9. Závěr
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Z jednání rady města
Plánovaný záměr zřízení ordinace dětského lékaře v budově ZŠ v Dolní Rokytnici není možný, a to proto, že tyto prostory velikostně nevyhovují požadavkům na zřízení této ordinace. V současné době má dětský lékař pronajaty nebytové
prostory v budově radnice, Horní Rokytnice 197. Rada města
pověřila starostu, aby s touto skutečností seznámil zastupitelstvo města.
Plánovaným přesunem ordinace dětského lékaře do budovy
ZŠ měl vzniknout prostor pro vybudování Městského informačního centra, pro které bude nutné najít náhradní prostory. Bylo navrženo, aby zřízení MIC bylo zahrnuto do zpracovávané studie na rekonstrukci kulturního domu s tím, že provoz
MIC by korespondoval se záměrem zřízení víceúčelového sálu
v prostorách kulturního domu. Rada města pověřila starostu
města předložením záměru zastupitelstvu města ke schválení.
RM vzala na vědomí vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního
prostředí k předloženému Plánu odpadového hospodářství
města Rokytnice nad Jizerou s tím, že krajský úřad nemá
k dokumentu zásadní připomínky.
RM schválila smlouvy o vzájemné spolupráci a poskytování
služeb v oblasti provádění odtahů vozidel na území Města
Rokytnice nad Jizerou s firmou MELICHAR-odtahová služba,
Občanská 354, Rychnov u Jablonce nad Nisou a s panem Miroslavem Štěpánkem – autoservis-pneuservis, U Elitexu 385,
Jablonec nad Jizerou a pověřila starostu města podpisem
smluv.
RM schválila připojení Města Rokytnice nad Jizerou k akci
„Vlajka pro Tibet“, kterou si světové společenství připomene
48.výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a pověřuje
tajemnici zajištěním vyvěšení vlajky Tibetu na jeden den 10.
března 2007 na budovu radnice.
RM schválila komisi pro zhodnocení přidělení finančních
prostředků z rozpočtu města – grantů na 1. polovinu roku
2007 ve složení: Mgr. Denisa Hančová, paní Hana Hejralová,
pan Miloslav Jón, Mgr. Jarmila Vávrová a Mgr. Jana Janouchová.

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel
sídliště Horní Kout
V tomto průzkumu bylo v průběhu srpna 2006 jednotlivým
domácnostem na sídlišti Horní Kout doručeno 160 anketních
lístků s otázkami zjišťujícími jejich spokojenost s bydlením
v této části obce. K vyplnění ankety byla určena lhůta dvou
týdnů, přičemž sběrná schránka byla ponechána na místě
ještě po dobu dalšího týdne pro případné opozdilce. V anketě
bylo odevzdáno 26 vyplněných dotazníků. Vypovídající hodnota je tak s ohledem na nedostatečný počet odevzdaných
lístků velmi nízká. Nejčastěji se do ankety zapojily rodiny
s dětmi do osmnácti let a dále lidé žijící na sídlišti od doby
výstavby prvních panelových domů, tedy cca 30 let.
V otázkách, které se týkají vlastního bydlení jednotlivých
domácností, odpovědělo 85 % respondentů, že jsou spokojeni s velikostí bytu, v němž žijí. Jen 65 % z odpovídajících
nemá v úmyslu v blízké budoucnosti svůj byt měnit. Z těchto

respondentů nemá plných 55% zájem o další bydlení v panelovém domě a na sídlišti, 25 % neví, případně je jim jedno,
kde by se jejich příští možné bydlení mělo nacházet a jen 20
% z nich by mělo i po případné výměně bytu zájem o další
bydlení na sídlišti. Žádná ze zbylých 35% domácností, které
by chtěly svůj byt v blízké budoucnosti vyměnit nebo jsou
připraveny jej vyměnit dle vzniklé situace (ztráta zaměstnání apod.), nemá zájem o další bydlení na sídlišti.
Pro nákupy zboží denní spotřeby jsou využívány většinou
obchody mimo sídliště, jen 19 % odpovídajících nakupuje
toto zboží v obchodě na sídlišti, výjimečná byla odpověď,
že domácnost nakupuje zboží denní spotřeby převážně mimo
Rokytnici. Požadavky na služby na sídlišti se vyznačovaly velkým rozptylem od skutečně zbožných přání, vyskytujících se
jednotlivě ( plavecký bazén, útulek pro psy a erotický klub),
přes technické záležitosti (úklid sněhu, pravidelný odvoz
odpadků, úklid kolem popelnic) až k těm, které trápí více
obyvatel obce ( kvalitní nákupní středisko, kvalitní prodejna
masa a uzenin - tento požadavek mělo 29% odpovídajících).
S ohledem na malou rozlohu sídliště a spoustu zajímavých
míst v jeho okolí pak nepřekvapilo, že plných 92 % odpovídajících domácností má sídliště pouze za výchozí bod svých
procházek. Také sportovní aktivity 94% sportujících domácností rovněž probíhají mimo sídliště – joging mezi paneláky
tak zjevně není oblíbenou sportovní disciplínou.
Překvapivě dobré výsledky vyplynuly z dotazů na mezilidské vztahy: 37% odpovídajících se ve volném čase nejčastěji vídá se svými přáteli ze sídliště, 17% se svou rodinou,
29% s přáteli žijícími mimo sídliště , a jen 17% domácností
žije uzavřeně. Sousedské vztahy v jednotlivých domech jsou
pociťovány jako dobré, jen 18 % procent domácností uvádí
občasné drobné konflikty se sousedy, které se většinou týkají
úklidu, zlepšování prostředí v domech i okolo nich a uklízení psích výkalů. V jednotlivých odpovědích pak také rušení
nočního klidu, hlučného a nevhodného chování, kouření ve
společných prostorách či volného pobíhání psů.
Pro zlepšení pořádku a čistoty sídliště pak respondenti
navrhovali rovným dílem umístění více odpadkových košů
a košů na psí výkaly, pravidelnou údržbu zeleně a úklid sněhu,
zaměstnání konkrétní osoby pověřené úklidem a údržbou sídliště či zaúkolování nezaměstnaných touto činností, častější
svoz velkého odpadu, soutěž o nejlépe upravený objekt, více
péče majitelů o těsné okolí domů a častější údržbu veřejných
prostranství Městem.
Pro zlepšení vybavenosti veřejných prostranství a zlepšení
spokojenosti se vzhledem svého okolí odpovídající navrhovali provedení parkové úpravy s jednotlivými zákoutími pro
klidný odpočinek, osazení laviček, umístění dalších sloupů
veřejného osvětlení, dostavbu a opravu chodníků, vybudování hřišť pro děti či úpravu koryta potoka.
Samostatnou kapitolou pak byly otázky týkající se dopravy: většina domácností (72%) vlastní automobil a v naprosté
většině tak pociťuje problémy s parkováním, a to zejména
v zimním období. V případě výstavby garáží má 50% odpovídajících zájem o odkoupení garážového stání a 29% o jeho
pronájem. 54% odpovídacích pak uvedlo, že je občasně rušeno parkujícími vozidly.
Jako podněty pro zlepšení možnosti parkování na sídlišti byly uváděny tyto návrhy: -zákaz parkování nákladních
vozidel a firemních dodávek, vodorovné dopravní značení,
vyhrazení parkovacích míst jen pro obyvatele jednotlivých
domů, odtah nepojízdných vozidel a stanovení či zveřejňování časů k provádění zimní údržby s výzvou k přeparkování.
Překvapivě vyslovilo 15% respondentů požadavek na omezení
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rychlosti, ať už značkou obytná zóna či zpomalovacími pásy.
Pro zlepšení kvality bydlení na sídlišti Horní Kout byly nejčastěji uváděny požadavky na dobudování, opravu a údržbu
chodníků, dobudování veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti na sídlišti; ze stížností na krádeže vozidel či jejich
vykrádání a častý vandalizmus vyplynula i vhodnost pořízení
kamerového systému. Problémem je i nedostatečné provádění údržby zeleně, či odklízení sněhu a provádění posypu
v zimním období a znovu zmiňované volné pobíhání psů a to,
že po nich majitelé neodklízejí jejich exkrementy.
Na otázku určenou rodičům dětí předškolního a školního
věku na dostatek plochy na hraní odpovědělo 75% dotázaných,
že je těchto ploch nedostatek, a to i při přihlédnutí k dětské-

mu hřišti zrealizovanému v průběhu léta a podzimu r. 2006.
Pro zlepšení tohoto stavu bylo navrženo vybudování řádného
oploceného hřiště se zpevněným povrchem pro starší děti,
rozšíření hřiště s prolézačkami pro menší děti a také například i cesta pro kolečkové brusle, U-rampa či zřízení dětské
klubovny. Zmíněn byl i bazén a kluziště, což jsou záležitosti
postrádané v celém městě.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění anketního dotazníku a umožnili nám tak alespoň částečně nahlédnout do problémů bydlení v sídlišti Horní Kout.
Romana Primásková

Zprávy z úřadů
elektrické nože, váhy, fény, holící strojky, el. zubní kartáčky,
masážní strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje, …

Odpadové hospodářství
v Rokytnici nad Jizerou v roce 2007
• Místní poplatek za odpad pro rok 2007 byl zastupiteli města stanoven ve výši 500,- Kč. Splatnost tohoto
poplatku je 31. 3. 2007, v případě rozdělení na 2 části je
2. část splatná nejpozději do 30. 9. 2007.
• Vzhledem k tomu, že v roce 2006 nebyly rozesílány upomínky za nezaplacené poplatky za rok 2006, bude
kontrola placení a zasílání upomínek probíhat v I. čtvrtletí roku 2007. Upozorňujeme všechny poplatníky, že
pokud nebyly poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, může správce poplatku vyměřit poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na
trojnásobek.
• Odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu
ve sběrném dvoře
Jako v roce 2007 je odkládání odpadu ve Sběrném dvoře
zpoplatněno. Ceník provozovatele sběrného dvora spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou je níže
zveřejněn.
V průběhu roku 2007 budou radou města vyhlášeny dva termíny, kdy bude možné nebezpečný a velkoobjemový odpad
odkládat bezúplatně. Tato možnost samozřejmě platí pouze
pro plátce místního poplatku za odpad, nikoliv pro podnikající
a právnické osoby. O těchto termínech budou občané včas
informováni, a to způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce úřadu, na webových stránkách města, v infokanálu
kabelové televize a v Rokytnickém zpravodaji.

Provozní doba sběrného dvora je stále stejná:
středa a neděle: 13.00 – 18.00 hodin
Zpětný odběr elektrozařízení ve sběrném dvoře:
Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání
elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např:
Velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla,
radiátory, velké ventilátory.
Chlazení - chladničky, mrazničky, jejich kombinace
Střední spotřebiče - vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, ohřevy vody, topení, …
Malé spotřebiče - žehličky, topinkovače, fritovací hrnce,

Dále to jsou tyto typy audio-video techniky, apod:
- analogové fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, čidla, prvky pro satelitní a televizní příjem, adaptéry,
nabíječky, časové spínače, el.ladičky a metronomy,
- osobní přehrávače (discmany, walkmany, MP3 přeháravače),
digitální fotoaparáty, radiopřijímače, radiobudíky, baby sittery, elektrické kytary a bicí,
- videokamery, GPS, přenosné radiomagnetofony, herní konzole, syntezátory,
- televizní přijímače do úhlopříčky 21“ (55 cm) včetně, DVD,
videopřehrávače a rekordéry, mikro/mini/midi věže, hifi
komponenty (zesilovače, receivery, tunery, CD přehrávače,
gramofony, magnetofony), SAT a DVBT přijímače, dataprojektory, el. piana,
- domácí kina (DVD mechanika, tuner a zesilovač, vše integrované v jeden celek včetně sady reproboxů bez TV),
- televizní přijímače s úhlopříčkou nad 21“ (55 cm).
Z osvětlovací techniky to jsou:
- svítidla bez světelných zdrojů (patří sem především svítidla
používaná v komerční sféře),
- zářivky (trubice, úsporky) a výbojky.
Zpětný odběr se prozatím bohužel nevztahuje na většinu
svítidel používaných v domácnosti a na běžné a halogenové
žárovky.
Důležitou informací je, že elektrozařízení, které bude přineseno ke zpětnému odběru, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se
zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví
a životní prostředí.
• Upozornění pro podnikatele – stále platí následující
nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání s tříděným odpadem
na stanovištích pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET
lahve, karton) stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky odpadů do nádob na tříděný odpad,
které jsou na území města rozmístěny a provozuje je Město
Rokytnice nad Jizerou. Bližší informace podá tajemnice úřadu, tel. 481 549 319, kancelář č.19 I. patro budovy radnice.
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CENÍK sběrného dvora platný od 1. 1. 2007
Zajištění sběru, odvozu, a odstranění (využití) nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemových odpadů,
tříděného odpadu a stavebních odpadů v areálu shromaždiště odpadů v Rokytnici nad Jizerou.

Katalog. Kat.
Odpad
číslo

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Jedn.
kg

Cena
Kč/Jedn.
16,-

20 01 26

N

Olej nebo tuky

kg

11,-

15 02 02

N

Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

kg

13,-

20 01 27

N

Barva, lepidlo, pryskyřice

kg

16,-

20 01 13

N

Rozpouštědlo

kg

20,-

20 01 14

N

Kyselina

kg

13,-

20 01 15

N

Zásady (hydroxid)

kg

13,-

20 01 32

N

Jiná nepoužitá léčiva (léky)

kg

22,-

20 01 33

N

Olověné akumulátory

kg

3,-

20 01 33

N

Galvanický článek elektrický suchý nebo mokrý

kg

14,-

20 01 21

N

Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

ks

14,-

20 01 21

N

Výbojka

ks

16,-

20 01 23

N

Zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (lednice)

ks

380,-

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televizory)

ks

200,-

Jedn.

Cena
Kč/Jedn.

t

2 600,-

Převzetí, odstranění, využití odpadu kategorie „O“:
Katalog. Kat.
číslo

Odpad


20 03 07

O

Objemný odpad

16 01 03

O

Pneumatika osobní

ks

28,-

16 01 03

O

Pneumatika (AVIA)

ks

54,-

16 01 03

O

Pneumatika nákladní

ks

180,-

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

kg

0,-

15 01 02

O

Plastové obaly od nápojů

kg

0,-

15 01 07

O

Směsné sklo

kg

0,-

17 01 07

O

směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

m3

1000,-

K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.

INZERCE
Agentura pro výzkum trhu
HLEDÁ externisty pro dlouhodobou
spolupráci v regionu
Semilska/Jablonecka/
Rokytnice nad Jizerou.
Možnost přivýdělku při zaměstnání.
Email: externista@nms.cz nebo
Tel.: 251 566 777, sl. Špačková

ZEMEX, spol. s r. o. příjme:
2 pracovníky do živočišné výroby
2 pracovníky do rostlinné výroby
– podmínkou je řidičský průkaz
skupiny T. Tel.: 481 523 577.

Angličtina pro začátečníky
lektor: Prof. Karel Piršel
Začínáme 12. března 2007
v zasedací místnosti
Základní školy na Dolním náměstí
(vchod vedle městské knihovny)
lekce: každé pondělí
od 17.00 hodin – 18.30 hodin

Jedině s odhodláním
denně věnovat 30 minut!
Informace na tel. 736 608 228
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PRODÁM sněžnou frézu
PARTNER SB 300
šíře 76 cm, 11,5 HP, 105 KG,
rok výroby 2006.
Použitá 2 hodiny. Cena 32.000,- Kč
Telefon: 481 593 226 (po 20.00 hodině)

Investiční akce a jiné důležité investice v roce 2006
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

název investice

dodavatel

výměna radiátorů v základní škole včetně
termostatických ventilů
oprava střechy čp. 143 v DR (u sběrného dvora)
rekonstrukce veřejného osvětlení – 12 ks stožárů
v Dolní Rokytnici
oprava hasičského vozidla T 148 CAS 32
(dotace Libereckého kraje činila 202.500,-Kč)
výměna radiátorových ventilů a osazení
termostatických hlavic v Základní škole v HR
a Mateřské škole v HR

cena díla v Kč
včetně DPH
FESMONT 2000 s.r.o.
272. 435,Hořice
Stojan a Syn
25. 332,Jablonec nad Jizerou
ROTES s.r.o.
325. 322,Rokytnice nad Jizerou
KOMET s.r.o.
456. 562,Pečky
FESMONT 2000 s.r.o.
419. 000,Hořice

6.

výměna radiátorových ventilů a osazení
termostatických hlavic v Základní škole v HR

FESMONT 2000 s.r.o.
Hořice

102. 412,-

7.

výměna vodovod. rozvodů v budově základní školy František Ackermann
Vysoké nad Jizerou
stavební úpravy stávajícího dětského hřiště na
JANDA s.r.o.
sídlišti v Horním Koutě
Jablonec nad Jizerou
zřízení WC pro personál v městské knihově
- více dodavatelů

43. 000,-

8.
9.

284. 577,40. 000,-

10.

vybudování přístřešků na odpadové nádoby na
tříděný odpad
(dotace Libereckého kraje činila 255. 000,- Kč)

ELEKTROVASURY
Kladruby nad Labem

588. 270,-

11.

Prodloužení STL plynovodu a přípojky plynu
k čp. 143 v Dolní Rokytnici (vedle sběr.dvora)
(cenu díla plně uhradila VČP, a.s.)

GASCO s.r.o.
Pardubice

386. 151,-

12.

vybudování autobusové zastávky v DR – odbočka ELEKTROVASURY
na Paseky n. Jiz. (obec Paseky nad Jizerou přispěla Kladruby nad Labem
částkou 23.740,- Kč)

47. 481,-

13.

oprava místní komunikace ppč. 2934 v k.ú. DR,
lokalita Studenov

COLAS CZ, a.s.
Praha 9

992. 964,-

(na opravu komunikace přispěla Správa KRNAP ve výši
300 tis. Kč a dále okolní podnikatelé a majitelé chalup
ve výši 120 tis. Kč. Část této komunikace opravila na
svůj náklad v hodnotě 357 tis. Kč Spartak Rokytnice,
a.s.)

14.

montáž spirál na vytápění okapových žlabů
na objektu městského úřadu – I. etapa

Stojan a Syn
Jablonec nad Jizerou

50. 257,-

15.

dodávka a montáž garážových vrat – 4 ks (služební ALUROL s.r.o.
garáže městského úřadu – budova základní školy) Nové Město n. Metují

52. 813,-

16.

oprava mostu k Huťskému vodopádu – po
povodních
oprava komunikací po povodních

Drobné služby města

130. 000,-

Drobné služby města

88. 000,-

oprava oplocení a údržbářské práce v areálu
bývalé Betonárky v Horní Rokytnici

Drobné služby města

50. 000,-

17.
18,
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Informace pro občany,
eventuální zájemce
o pečovatelské služby

Finanční úřad Jilemnice
informuje:
Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici v období
od 19.3. do 2.4.2007
Úřední hodiny v období od 19.3. do 29.3.2007:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý
7:30 – 14:00
Středa
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:30 – 14:00
Pátek
7:30 – 13:30

Vážení občané,
dovolte mi několik slov k současné situaci v sociální sféře,
konkrétně v pečovatelských službách.
Dochází ke změnám v sociálním zákoně, mění se sociální
příspěvky, mění se formy dohody o poskytované službě.
Na „Příspěvek na péči“, který je poskytován ve čtyřech
stupních, dosáhne jen ten, kdo je málo soběstačný, či má
problémy se sebeobsluhou. Je určen pro ty, kteří potřebují
některou z forem péče o svou osobu, na zaplacení tomu,
kdo tuto službu poskytuje, ať to je člen rodiny, pečovatelka,
pedikérky, osobní asistent.
Nicméně i ti občané, kteří tento příspěvek nemají, mohou
žádat o pečovatelské úkony dle individuálních potřeb. Jedná
se nejčastěji o nákup, péči o prádlo či donášku oběda. Sepíše se Smlouva s klientem a každý měsíc lze změnit požadavanou službu či její frekvenci dle potřeb uživatele.

Úřední hodiny 30. 3. a 2. 4. 2007
30. 3. Pátek
7:30 – 17:00
02. 4. Pondělí
7:30 – 18:00
Pokladní hodiny v období od 19.3. do 29.3. 2007
Pondělí
7:45 – 15:00 15:45 – 17:00
Úterý
7:45 – 13:30
Středa
7:45 – 15:00 15:45 – 17:00
Čtvrtek
7:45 – 13:30
Pátek
7:45 – 12:00
Pokladní hodiny 30. 3. a 2.4. 2007
30. 3. Pátek
7:45 - 15:00 15.45 – 17:00
2. 4. Pondělí

Ceny nejčastěji využívaných služeb jsou dle zákona
MPSV č. 108/2006 Sb., stanoveny následovně:
• cena oběda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,- Kč
• donáška oběda: . . . . . . . . . . . . . . . . 14,- Kč do 3 km,
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07,- Kč nad 3 km
• prádlo – praní, škrobení, žehlení . . . 50,- Kč/kg
• velký nákup do 15 kg . . . . . . . . . . . . 25,- Kč

7:45 – 15:00 15:45 – 18:00

Úřední dny
v Rokytnici nad Jizerou
Pracovníci Finančního úřadu Jilemnice budou přímo na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou dva pracovní dny k dispozici za účelem pomoci obyvatelům s podáním daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006.

Výši cen v terénu může poskytovatel stanovit až do maximální částky úhrady dle § 74 zákona č.108/2006 Sb. šíře
služeb je vypsána v ceníku dle cenové vyhlášky. Budete-li
mít kdokoli vzájem, ceník poskytneme.

Úřední dny se uskuteční na Městském úřadě v Rokytnici nad
Jizerou, v přízemí, kancelář č.1 (finanční úsek) v těchto
dnech:

Pokud máte zájem o bližší informace, bude se dne 5. 3.
2007 od 14.40 hodin konat beseda se seniory a ostatními
zájemci o tuto problematiku v zasedací místnosti Základní
školy na Dolním náměstí, místnost vedle městské knihovny,
vchod zadní směrem od hasičské zbrojnice.

Středa 07. 3. 2007
Středa 21. 3. 2007

od 10.00 do 16.00
od 10.00 do 16.00

Jana Černá

V současné době probíhá demolice objektu čp.191 v Horní Rokytnici vedle bývalé továrny Rotextile,
tzv. „Dům hrůzy“. Vznikne na tomto místě nová stavba?
Prázdný prostor po objektu čp.191 u továrny Rotextile (tzv. dům hrůzy) vyvolává otázky, co na tomto místě vznikne. S ohledem na stav původního objektu nebylo účelné původní objekt rekonstruovat, proto vlastníci tohoto objektu přistoupili k jeho
odstranění a nové výstavbě polyfunkčního domu, který zachovává protáhlý obdélníkový tvar původního domu, jeho umístění na
pozemku i orientaci hlavního hřebene. S ohledem na současné požadavky na výstavbu vzniknou v 1. podzemním podlaží domu
a v části 1. nadzemního podlaží garážová stání. V 1.nadzemním podlaží pak budou v části orientované k Huťskému potoku
umístěny prostory pro provozovny o ploše cca 160 m2. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží a v podkroví domu jsou navrženy bytové
jednotky. Na pozemku vznikne i odstavná plocha pro 13 osobních automobilů. Pro občany města bude nejzajímavější částí
stavby související investice do nově vzniklé pěší zóny, vzniklé na místě původní asfaltové cestičky podél původního objektu.
Bude provedena změna profilu a šíře této komunikace, povrch bude proveden ze zámkové dlažby a prostor budou osvětlovat
veřejné osvětlení. Provedení tohoto záměru zlepší vzhled další části našeho města.
Město Rokytnice nad Jizerou, úsek rozvoje města a investic
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Nákupní košík

Rozpis stomatologických
pohotovostních služeb

Ceny zjištěné v obchodech v Rokytnici nad Jizerou ve středu 31. 1. 2007.
Potravina
máslo
250 g
10 ks
vajec
1 l mléka
polotučné
1 kg cukr
krupice
1 l olej
rostlinný

Koloniál
U Matyášů

Zelenina
Braun a Jiřička

Samoobsluha
TESCO

25,-

26,90

25,-

23,90

26,30

22,90

25,-

22,-

25,-

26,-

Samoobsluha Potraviny Šárka
Horní náměstí
Slavíková

Krámeček
Pat a Mat

25,24,13,-

15,-

10,90

12,80

13,-

13,10

26,-

26,-

19,90

25,50

26,-

26,60

35,-

28,-

16,90

32,-

28,80

26,30

12,70

14,-

17,90

9,90

12,90

9,20

35,-

36,-

25,90

30,-

34,-

36,-

---------------

55,-

52,90

49,-

52,-

52,50

mandarinek

28,-

32,-

15,90

27,-

28,-

27,50

CELKEM

-----------------

256,-

210,10

236,20

240,60

242,50

10 dkg
šunkového
salámu
1 kg
banánů
1 kg
rajčat
1 kg

„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“

Kterých ŘP se výměna týká?

ŘP vydány v období:

ŘP vydány v období:

ŘP vydány v období:

1.7.1964-1986

1987-1991

1992-1993

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě

Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí)

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
odbor dopravně správní a BESIP; oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Nábřeží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1
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Ordinační hodiny:
soboty, neděle,
svátky od 8.00 do 12.00 hodin
sobota – neděle 17.-18.2.
MUDr. Miloslava Buchtová,
Tyršova 394, Semily
tel. 481 624 100
sobota - neděle 24.-25.2.
MUDr. Jitka Buriánková,
Tyršova 394, Semily
tel. 481 624 401
sobota - neděle 3.-4.3.
MUDr. Miroslava Durďová,
Tyršova 394, Semily
tel. 481 624 005
sobota - neděle 10.-11.3.
MUDr. Petr Jonáš,
ul. 3.května 501, Semily
tel. 481 622 796
sobota - neděle 17.-18.3.
MUDr. Martina Jonášová,
ul. 3.května 501, Semily
tel. 481 622 796
sobota - neděle 24.-25.3.
MUDr. Jiří Jůza, Libštát 262, Libštát
tel. 481 689 323
sobota - neděle 31.3.-1.4.
MUDr. Věra Nožičková, 5.května 715,
Lomnice nad Popelkou
tel. 481 673 156
so - ne - pondělí 7.4.-8.4.
MUDr. Jaroslav Vilím,
Tyršova 394, Semily
tel. 481 624 422
sobota - neděle 14.-15.4.
MUDr. Hana Petříková,
Obránců míru 866, Lomnice n. Pop.
tel. 481 672 569
sobota - neděle 21.-22.4.
MUDr. Jaroslav Řezníček,
Fučíkova 62, Lomnice n. Pop.
tel. 481 672 063
sobota - neděle 28.-29.4.
MUDr. Jiřina Slavíková,
Bavlnářská 554, Semily
tel. 481 622 687

Zpráva o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok 2006
Městská policie v Rokytnici nad Jizerou byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti
obce. V průběhu roku 2006 působili u Městské policie Rokytnice nad Jizerou dva strážníci, kteří při plnění svých úkolů
spolupracovali s Policií České republiky, přispívali k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi nad dodržováním občanského soužití a dále pak ve stanoveném rozsahu
přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. V roce 2006 došlo ke zvýšení pravomocí strážníků městských a obecních policií v oblasti silničního zákona
a dopravy. Především v oblasti měření rychlosti, zastavování
vozidel a zjišťování množství alkoholu v krvi.
Hlavní činnost v zimních měsících byla věnována dopravě
a zajištění dopravní obslužnosti ve městě a v obcích, které
jsou v katastru města. Především řízení dopravy, asistence při
odklízení sněhu, odtahy vozidel tvořících překážku silničního provozu, zajištění dopravních nehod do příjezdu dopravní
policie.
Dále pak kontrolám stání na zpoplatněných parkovištích,
kontroly dodržování zákazů vjezdu a stání vozidel v rozporu se Zákonem 361 o provozu na pozemních komunikacích.
Zajišťování schůdnosti chodníků, umístění reklamních cedulí
a neoprávněné zábory veřejného prostranství. Šetření drobných krádeží v obchodech, i krádeží lyžařského vybavení.
Odcizení majetku jehož hodnota zjevně přesahovala 5. 000,Kč, bylo s podezřením na trestný čin postoupeno Policii ČR.
Činnost v mimo sezónním období
spočívala především v preventivních úkonech.
- Zajišťování veřejného pořádku na kulturních akcích v katastru města a přilehlých obcích.
- Preventivní kontroly rekreačních objektů a kontroly dodržování zákazu vjezdu do zpoplatněných částí města.
- Řešení přestupků občanského soužití, majetku, nebo nerespektování nařízení města.
- Odstraňování autovraků, zjišťování jejich majitelů.
- Do preventivní činnosti lze zahrnout i zajištění bezpečnosti
žáků při přecházení pozemní komunikace u základní školy.
- Byly také prováděny kontroly se zaměstnanci stavebního
úřadu a úřadu pro životní prostředí. Kontroly placení místních poplatků a ubytovacích kapacit. Také byly prováděny
kontroly v součinnosti s pracovníky Správy Krkonošského
Národního Parku. Např. dodržování zákazu vjezdu v oblasti s omezeným vjezdem pouze pro povolení Správy KRNAP.
Kontroly totožnosti osob pohybujících se mimo vyhrazené
cesty, kontroly borůvkářů a následné oznámení.
- Celkové zajištění chodu parkovacích automatů od údržby
po opravy a výběr mincí.
- Odchyt a odvoz toulavých psů, případně vydání majiteli.
- Odchycení zraněné srny – oznámení.
- Zajištění uhynulé lišky – oznámení, předání veterinární
správě.
- Strážníci také zasahovali i v případě, kdy se místní firmě
splašilo stádo krav a jedna z nich uvízla v bazénu u rodinného domku. Kráva se po necelé hodině strádání vrátila zdravá zpět ke stádu a svému majiteli.
- Zdokumentování a předávání přestupků - přestupková komise, stavební odbor, odbor životního prostředí, Policie ČR.
(Jako např. vraky vozidel, černé stavby, ukládání odpadů
v rozporu se zákonem. )
- Byla poskytnuta součinnost státním orgánům, jako soudním

vykonavatelům exekučního řízení Okr. soudu v Semilech
a dále součinnost poskytnutá odboru sociální péče (odebrání dětí a jejich umístění do specializovaného ústavu)
- Dále bylo v některých částech Rokytnice na základě návrhů
srážníků MP vyměněno nebo zřízeno dopravní značení, které by mělo přispět ke zlepšení dopravní situace a dopravní
obslužnosti zejména v zimních měsících.
Na základě nových pravomocí obecních a městských policií,
kdy může strážník zastavovat vozidla a projednávat přestupky přímo na místě v blokovém řízení, byla v průběhu roku
2006 Městská policie vybavena pevným radarem s ukazatelem
rychlosti pro měření rychlosti ve městě. Radar byl umístěn na
hlavní silnici u Základní školy v Dolní Rokytnici a pomohl nám
určit, kdy dochází k porušování dopravních předpisů nejčastěji.
Dále jsme měli k dispozici zapůjčený přenosný radar s fotodokumentačním zařízením, který jsme spolu s Policií ČR otestovali přímo v ulicích města Rokytnice a ve Vilémově. Bohužel
bylo zjištěno, že k porušování rychlostních limitů dochází ve
velké míře jak v odlehlých částech města, tak ipřímo v jeho
centru, kde se u základní školy pohybuje nejen velké množství
dětí, ale i dospělých, kteří zde čekají na autobusy nebo se
vydali za nákupy.
Číselný přehled:
- Do 31. 12. 2006 bylo na MP oznámeno, řešeno, nebo
postoupeno celkem 698 jednání, kde šlo o podezření ze
spáchání přestupku.
- Na pokutách uložených strážníky MP bylo inkasováno
158.000,- Kč
- Odtažena byla 4 vozidla tvořící překážku silničního provozu.
- Předáno Policii ČR bylo 9 případů, jednalo se o podezření ze
spáchání trestného činu.
- Doručeno bylo 49 písemností od soudů a institucí.
- Bylo provedeno také 12 exekučních řízení pro Okresní soud
v Semilech.
- 1 exekuční řízení pro odbor sociální péče.
- Zajištění 3 dopravních nehod do příjezdu dopravní policie.
- Zjištěno 11 vraků vozidel.
- 5x odevzdány nalezené osobní doklady.
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Poplatky, jejichž kontrolu a řešení nedodržení provádí
městská policie:
Z parkovacích automatů bylo vyinkasováno 268.487,- Kč
Prodejem parkovacích karet dalších. . . . . 135.650,- Kč.
Prodejem karet opravňujících k vjezdu do zpoplatněných
částí města bylo vyinkasováno . . . . . . . . . 30.355,- Kč
Přestupky proti veřejnému pořádku
§ 47 přestupků proti veřejnému pořádku. . . . . . . . . 11
§ 49 přestupků proti občanskému soužití. . . . . . . . . . 3
§ 50 přestupků proti majetku . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 46 přestupků proti pořádku v územní samosprávě. 387
(obecně závazné vyhlášky města)
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
§ 22 dopravní přestupky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Přestupky oznámené správním orgánům . . . . . . . . . 24
Jakub Řehořek
strážník MP

Otázky pro pana Jiřího Jirmana – předsedu TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou.
1. Na sklonku roku 2006 jste byl zvolen do dvou významných funkcí v TJ Spartak. Jste předsedou Lyžařského klubu a zároveň předsedou celé tělovýchovné jednoty. Máte
však trvalé bydliště v Liberci.Jaké vazby máte na Rokytnici?
Do Rokytnice mě přivedli a to téměř na svět, mí rodiče, kteří v Horních Domkách po válce koupili chalupu a následně ji
velmi často navštěvovali. Zažil jsem na vlastní kůži zrod střediska na Lysé hoře a od roku 1972 jsem začal reprezentovat TJ
Spartak Rokytnici na lyžích. Odchodem mých rodičů do důchodového věku se do Rokytnice odstěhovali natrvalo a já za nimi
pravidelně dojížděl. Uteklo již téměř mých 50 let života a já
zde v Rokytnici trávím veškerý volný čas a nyní jsem jej díky
zvolení do funkcí TJ začal trávit ještě i profesionálně s možností zasáhnout do veřejného dění v oblasti sportu.
2. Lyžařský klub má v současné době dva špičkové
závodníky – Filipa Trejbala a Terezu Chárovou. Dosud
tomu bylo většinou tak, že hlavním motorem přípravy dětí
byli jejich rodiče. Připravujete novou koncepci výchovy
mladých závodníků? Je problém získat pro děti kvalitní
trenéry? Budete se nadále muset spoléhat na rodiče?
Novou koncepci rozvoje lyžování v Rokytnici máme již připravenou. Vše je postaveno na výběru co nejmladších dětí
v Rokytnici a těm se věnuje tým trenérů pod vedením Ivo
Hrbka. V první fázi se snažíme získat co největší počet dětí
a z nich vybrat talenty, se kterými budeme již intenzivně
pracovat na rozvoji lyžařských dovedností směřujících ke
špičkovému sportu. V lyžařském klubu máme nyní tři trenéry
s patřičným vzděláním a velkými zkušenostmi, takže je předpoklad, že talent se dostane do správných rukou. K úspěšnému rozvoji závodníka jsou také potřeba nemalé finanční prostředky, které zajišťujeme jak z místních zdrojů – rozpočtu
klubu, tak také z příspěvků rodičů (pokud mají prostředky)
a hlavně zajištěním sponzorů. O financích je to především
k zajištění kvalitního kádru trenérů. K získávání talentů již
devátou sezonu využíváme pořádání dětských závodů pro
neregistrované děti, již známou Super cenu Rokytnice, při
které nám samozřejmě pomáhají rodiče. Shrnu-li odpověď
na otázku: koncepce je hotová, kádr trenérů máme a pomoc
rodičů budeme potřebovat.
3. Areál Horní Domky má velkou návštěvnost
našich i zahraničních lyžařů.Jaké podmínky máte pro
trenování,jaká je spolupráce LK s a.s.Spartak Rokytnice?
Podmínky k tréninku sleduji již několik let. Myslím, že terény na trénink máme v Rokytnici špičkové. Horší je to s organizací tréninků. Vrcholový sport a s ním spojený náročný trénink
nebyl v minulých letech dostatečně podporován, vše se podřizovalo komerčnímu využití střediska. S komerčním využitím
samozřejmě souhlasím, nicméně určitě lze vytvořit lepší tréninkové podmínky. To je nyní k jednání s vedením Spartak
a.s. o vytvoření časových bloků s možností uzavření části
tratí k tréninkům. Třeba i za cenu jisté kompenzace finančních prostředků. S vedením a.s. je spolupráce v tomto novém
složení nastartována dobře, takže věřím, že i o možnostech
trénování na svazích a.s. nalezneme společnou řeč.
4. Lyžování je velmi drahý sport,podle jakých kritérií
rozdělujete sportovcům finanční příspěvek? Promítne se
do rozpočtu LK letošní nepříznivá zima?

Podpora jednotlivých sportovců souvisí s novou koncepcí
rozvoje LK. Podle výkonnostních kritérií je pracováno s jednotlivci a ti mohou dosáhnout až na maximální podporu včetně sponzorského zajištění celé tréninkové přípravy a závodní
činnosti. V současných dnech nám značně opožděně začíná
zimní sezona. Přesto je zatím předčasné hovořit o tom, jak
dalece ovlivní rozpočet LK. Počkejme s odpovědí na závěr
zimní sezóny.
5. Rokytnice má velmi dobré sjezdové tratě,přesto
byly Lyžařskému klubu v posledních letech přidělovány
Lyžařským svazem ČR pouze závody žákovských kategorií.Pokusíte se tento trend změnit?
Mou vizí je co nejvíce zviditelnit Rokytnici, vytvořit z ní
známe středoevropské lyžařské středisko. To souvisí celkově s rozvojem rekreačních a sportovních aktivit v Rokytnici.
V letošní zimní sezoně přidělil Lyžařský svaz dva významné
závody: RKZ žactva a po dlouhé době FIS závody dospělých.
Mně se ještě na poslední chvíli podařilo dostat na svahy pod
Lysou horou Mistrovství republiky Masters a také Mistrovství
republiky tělesně postižených lyžařů.
6. Pod názvem Spartak vystupují od loňského roku dva
samostatné subjekty – tělovýchovná jednota a akciová
společnost.Jak jsou navzájem provázány? Jak se Vám
osobně s vedením společnosti spolupracuje?
Oba subjekty spojují sportovní aktivity v Rokytnici. TJ
Spartak jako akcionář Spartak a.s. bude směřovat společnost Spartak a.s. ke komerčnímu využití sportovních zařízení s co nejvyšším ziskem, který zajistí investice na další
rozvoj těchto zařízení a podporu sportu v Rokytnici. Osobně
se mi s vedením společnosti a.s. velmi dobře jedná a určitě
najdeme společnou řeč i v zajištění finančních prostředků na
investice a podporu sportu.
7. Jakým způsobem má TJ od akciové společnosti zajištěny finanční prostředky na činnost oddílů?Nemůže dojít
k situaci,kdy při velkých investicích akciové společnosti
a špatných zimách nezbyde pro jednotu nic?
Finanční prostředky na činnost oddílů jsou velmi dobře smluvně ošetřeny. Vztahem TJ k a.s. v podstatě nehrozí
nedostatek těchto prostředků. I při velkých investicích a.s.
musí být upřednostněn rozpočet TJ. Horší je to v případě
špatných povětrnostních podmínek a s tím spojenou špatnou
zimní sezonou. Ale zatím nepředbíhejme. Zima nám konečně
začala. Vedení společnosti a.s. pracuje velmi odpovědně a má
připravené analýzy variant podle počtu dní, kdy bude v provozu zimní areál a já věřím, že podle těchto analýz nebude
krácen rozpočet TJ.
8. V prospektech o Rokytnici jsou nabízena návštěvníkům města různá sportovní zařízení,ale ve skutečnosti se
do nich většinou nedostanou. Připravujete spolu s výborem TJ koncepci jejich většího využití? Například sportovní hala by si určitě zasloužila rekonstrukci, která by
odpovídala fungujícímu horskému středisku.
Překvapilo mě, že sportovní hala je v podstatě dosti velkou
částkou dotována akciovou společností. Rozhodně je to důvod
k vypracování koncepce využití haly tak, aby si na svůj provoz vydělala. V rámci této koncepce bude zapotřebí do haly
i investovat za účelem lepšího komerčního využití. Je to také
o probuzení odpovědnosti oddílů za užité hodiny v hale.
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9. Zvolením nového předsedy tak velké organizace přicházejí i změny.Jaké budou?
Jsem systémový člověk a systém chci zavést i do fungování
TJ. Samozřejmě bych vše směřoval k co nejlepšímu sportovnímu vyžití členů TJ, ale nejen jich. Samostanou kapitolou je
péče o mládež a její sportovní vyžití. Dále i ke zviditelnění
Rokytnice po sportovní stránce. Máme zde dva světové sportovce, a tak bych rád navázal i na hledání a rozvoj dalších.
Ve všech oddílech bych chtěl koncepčně pracovat na rozvoji
sportovní činnosti a rozhodně rozpočet TJ využít právě k podpoře výkonnostního a vrcholového sportu. Koncepci by si měl
sestavit každý oddíl sám v návaznosti na své rozvojové možnosti, svůj rozpočet a odpovědně a účelně ji naplňovat.

na rodinu-máte dva dospívající syny.Záliby vynecháme,
o těch je zřejmě celý předcházející rozhovor.
Času zbývá hodně málo. Ve své profesi pracuji na novém
projektu pojišťovny Generali. Nové funkce v Rokytnici zaberou také hodně času, protože se je snažím plnit velmi odpovědně a chci, aby za mnou byl vidět výsledek mého snažení.
No a čas na rodinu? Velmi nerad bych ji zanedbal, tak aspoň
víkendy se snažíme trávit společně. V týdnu to opravdu nestíhám. A mé děti? Starší syn se již osamostatnil a mladší je
sportovcem tělem i duší.
Děkuji,že jste si pro naše čtenáře udělal čas, a přeji
hodně úspěchů Vám i rokytnickým sportovcům.

10. Na závěr se Vás zeptám – jak zvládáte náročné
funkce,své zaměstnání,zbývá Vám alespoň trochu času

Turistický zimobus
Na lednové Valné hromadě Krkonoš – svazku měst a obcí byli
přítomní delegáti poprvé seznámeni s návrhem nově se rodícího projektu „Zimních turistických autobusů“.
Spuštěním pravidelných jízd autobusové linky z Pece pod
Sněžkou do Vrchlabí a zpět i z Harrachova do Vrchlabí a zpět
by byl významně podpořen doposud dobře fungující projekt
Krkonoše – lyžařský běžecký ráj.
Nové středeční a nedělní zimní autobusové spoje by svou
páteřní linkou propojily Krkonoše z východní části na západ
a obráceně. Na páteřní linku by dále navazovaly místní spoje.
Takto vytvořený systém veřejné dopravy by umožnil lyžařům
běžcům i turistům, ale i všem dalším návštěvníkům i obyvatelům Krkonoš projet na lyžích podstatnou část území tak, aby
měli příležitost vrátit se v jednom dni zpět do místa svého
ubytování. To současné autobusové spojení v Krkonoších prakticky neumožňuje.
Projekt byl příznivě přijat představiteli Krajských úřadů
Královéhradeckého i Libereckého kraje. Nyní je ve spolupráci
s nimi upřesňován. Hledají řešení, jak jej od prosince 2007
realizovat.
Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše, stručně doplnil: „Letošní zima je netradiční svým nedostatkem sněhové
pokrývky. Přesto v současné době monitorujeme průjezdnost
komunikace v oblasti Rezek – Františkov, kde by měl v příštím
roce zimní autobus také svoji trasu. Do května tohoto roku
bychom měli mít jasno, jak projekt zafinancujeme, jak bude
probíhat jeho propagace. Upoutávku na novou službu veřejnosti umístíme i do letního vydání turistických novin Krkonošská sezóna.“

Valná hromada Svazku Krkonoše
Začátkem ledna se uskutečnila Valná hromada Krkonoš
– svazku měst a obcí. Z osmatřiceti zástupců bylo přítomno
třiatřicet členů. Byli podrobně seznámeni s hospodařením za
rok 2006, zprávou revizní komise, rozpočtem Svazku, přehledem grantů a dotací, stavem Fondu cestovního ruchu, přehledem příspěvků členů pro rok 2007 a návrhem rozpočtu pro
rok 2007.
Rozpočtová položka příjmů na rok 2007 činí 3. 952. 840 Kč
a výdajů ve výši 3. 845. 300 Kč.
Souhrnný přehled grantů a dotací z krajských, národních

Eva Martínková

a evropských zdrojů překročil za 2006 a 2007 magickou
hranici 10 miliónů korun.
Konkrétně 10. 262. 937 Kč.
Valná hromada Krkonoš
– svazku města a obcí dne
9. ledna 2007 ve Vrchlabí
zvolila:
Ing. Jana Sobotku (starostu Vrchlabí) – předsedou Svazku,
JUDr. Přemka Vodseďálka (místostarostu Harrachova) a Ing.
Petra Kučeru (starostu Horního Maršova a předsedu Svazku
obcí Východní Krkonoše) jako místopředsedy.
Paní Lenku Cincibusovou (starostku Košťálova), Ing. Janu
Čechovou (místostarostku Jilemnice), Bc. Karla Klímu (starostu Hostinného), Václava Noska (starostu Jablonce n./J.), Ing.
Jiřího Vancla (starostu Lánova) a Miroslava Vlasáka (starostu
Žacléře a předsedu Svazku obcí Žacléřsko) členy Rady Svazku.
Pana Ing. Jaroslava Mejsnara (starostu Benecka), Ing. Miloslava Martina (starostu Horní Branné), Ing. Václava Němce
(starostu Janských Lázní) a Stanislava Řehoře (místostarostu
Špindlerova Mlýna) členy Revizní komise Svazku. Předsedou
komise byl zvolen Ing. Jiří Žďárský (starosta Kunčic n./L.).

Veletrh Regiontour v Brně
Cestovní ruch patří k odvětvím, která významně zvyšují příjmy státního rozpočtu. I tak lze charakterizovat expozé nového ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka při zahájení letošních veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně. Zdůraznil, že loni
poprvé došlo k nárůstu návštěvnosti regionů a za významné
označil období let 2007 až 2013, kdy má dojít k získání zdrojů
v úrovni 27 miliard korun a jak uvedl: „také k decentralizaci
systému podpor cestovního ruchu“.
Regiontour je prezentací regionů. Veletržní expozice Krkonoš byla situována do společného stánku s Českým rájem,
Jizerskými horami a Českolipskem. Všechna čtyři území se
rozkládají na území Libereckého kraje. V těsné blízkosti sousedila s expozicí Královéhradeckého kraje s turistickým regionem Východní Čechy.
Stánek Libereckého kraje, potažmo i Krkonoš, zaujímal velkou veletržní plochu. Hosté expozice projevovali zájem o ubytování v nejvyšších českých horách v letním období. Poptávka
byla po cykloturistických možnostech, seznamech autokem-
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pů, po mapách. Na pultě stánku byla k dispozici řada propagačních materiálů.
Klára Kroupová doplnila: „Naši veletržní expozici navštívila řada politiků a úředníků Královéhradeckého a Libereckého
kraje i krkonošští podnikatelé. Ti projevili zájem spolupracovat se Svazkem Krkonoše. Pro návštěvníky expozice byly
atraktivní doprovodné programy jako ochutnávka harrachovského piva, výroba vánočních perličkových ozdob, výroba
šperků, rýžování českých granátků, navlékání korálků, houpací kozy z Pěnčína. Dohodnuta je spolupráce se Zoologickou

Sníh sice teprve nedávno napadl, děti jistě ještě
neomrzely zimní zábavy na
sněhu, ale chtě nechtě,
jaro se blíží mílovými kroky a my všichni v DDM se
těšíme také. To proto, že
na jaře nás čeká víc aktivit
než v zimním období.
Nejdříve se však chci vrátit k podzimu 2006. V listopadu totiž zaznamenal
náš Dům dětí docela velký
úspěch. Byli jsme pozváni
/s několika dalšími Domy
z Libereckého kraje/do
Kulturního domu v Liberci,
kde probíhala velká akce, dá se říci, že
téměř celorepubliková – NISA SCHOLA.
Byl to veletrh vzdělávání a prezentace středních škol. My jsme pozvání přijali a pokusili se ukázat, či prezentovat
naši činnost, tedy výchovu a vzdělávání
ve volném čase dětí a mládeže. Předvedli jsme různá řemesla, která se učí
děti v našem zařízení a na pódiu vystoupily naše mažoretkové soubory. Musíme
se pochlubit, že naše prezentace byla
vybrána jako jedna z nejlepších a kromě
pochvaly a obdivu, co umí děti z malého
horského městečka, jsme obdrželi zvláštní poděkování, které zde přikládáme.

Nyní se vrátím k našim
jarním plánům.
25. února bychom rádi zopakovali dětský karneval, protože v loňském roce
se docela povedl a byly spokojeny děti
i my. V letošním roce máme ale problém
s vhodným prostorem. Jídelna Rotextile už nepřichází v úvahu, a tak jednáme se základní školou. Snad to bude možné
tam. Buď v tělocvičně, nebo ve školní jídelně. Pokud budete chtít s dětmi přijít, sledujte v týdnu před 25. 2. plakáty.
Tam se dozvíte, kde se vlastně karneval koná. Doufáme, že
se i přes tyto nesnáze znova povede a všechny Vás srdečně
zveme.
Před Velikonocemi bychom rádi zopakovali „malovaná
odpoledne“ - odpoledne velikonočních tradic – výroby velikonočních ozdob.Upřesnění se děti dozví ve škole a případně
v příštím Zpravodaji.

zahradou ve Dvoře Králové. Příští rok bychom mohli mít na
stánku i nějaká živá zvířátka.“
Letošní GO a Regiontour v Brně byly největšími veletrhy CR
v jejich dosavadní historii. Svoji nabídku prezentovalo 1265
vystavovatelů ze 34 zemí. Expozici Krkonoš, Českého ráje,
Jizerských hor a Českolipska přestřižením pásky slavnostně
otevřeli Pavel Bradík - hejtman Královéhradeckého kraje,
Petr Skokan - hejtman Libereckého kraje a Antonín Schäfer
- náměstek hejtmana Libereckého kraje.

V termínu kolem Velikonoc bude v Domě dětí beseda o včelařství s ukázkou
výroby svíček ze včelího
vosku i s možností se této
dovednosti naučit.
V dubnu uspořádáme jarní výstavu dětských prací
v Galerii Pod střechou. Děti
se mají již nyní čím pochlubit, musíme uznat, že většina má šikovné ruce.
21. dubna se zúčastní
všechny soubory mažoretek
přehlídky na „Hudebním
jaru“ v Lomnici nad Popelkou. Tohoto festivalu se účastníme každý rok a v loňském roce byl náš soubor
Arnika vyhodnocen ve své kategorii
jako jeden z nejlepších. Doufáme, že
i letos se vystoupení podaří a děvčata
postoupí do celostátního kola.
Na začátku května chceme znovu
uskutečnit vystoupení dětí v kulturním
domě pod názvem „Co už umíme“.
Název sám napovídá, že půjde o předvedení dovedností, které se děti naučily během školního roku.
Na konci května se mažoretkové soubory opět zúčastní Bambiriády v Liberci.
3. června odpoledne zveme všechny
děti i rodiče na Den dětí do přírodního divadla. Doufáme, že počasí nám
bude přát a svátek dětí tak spolu pěkně
oslavíme.
Koncem června vystoupí mažoretky
na dětském karnevalu v mateřské školce a na konci školního roku se předvedou všechny soubory mažoretek veřejnosti na náměstí před
radnicí.
15. června pořádáme rekreační pobyt pro rodiče s dětmi (i bez nich) v Itálii v Marceli di Numána – střední Itálie,
východní pobřeží s písečnými plážemi a s krásně čistou vodou.
Ubytování ve vybavených apartmánech. Zájemci mohou ještě
volat do DDM na tel.: 481 522 189
Tyto akce máme v plánu a doufáme, že se nám podaří
všechny uskutečnit. Upřesnění místa i doby najdou čtenáři
Zpravodaje v příštím čísle.
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za DDM Pod střechou Blanka Nechanická

MŠ Dolní Rokytnice 210 děkuje:
• majitelům lyžařských vleků: SKI
Servis Udatný, SKI areál Pařez, TJ
Spartak Rokytnice nad Jizerou
• lyžařským školám: Major SKI – 3
instruktoři celý týden, Classik SKI – 2
instruktoři 3 dny, SKI Rokytnice - Milan
Jon - 1 instruktor 1 den
• trenérům: Ivo Hrbkovi, Janu Samohelovi ml.
• Horské službě: Jiřímu Nedvědovi

Lyžařský výcvikový kurz
V únoru napadl dlouho očekávaný sníh
a mohl na naší škole proběhnout v týdnu
3.2.- 7.2. LVK.
Děti byly rozděleny do 4 družstev:
začátečníci a III. družstvo lyžovali od
8.30. – 10.00 u Koupaliště SKI servis
Udatný, II. a I. družstvo od 9.30 – 11.30
v areálu SKI Pařez a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.
Vedoucí každého družstva byla paní
učitelka a s výukou lyžování jí pomáhali:
- v družstvu začátečníků učitelé lyžařské školy Major SKI, SKI Classik, Spartak Jon, Milan Valášek
- ve III. družstvu: Jan Samohel, Edita
Samohelová, Jan Samohel ml.
- v II. družstvu pan Michal Franěk, Jan
Samohel.
První družstvo vedl společně s paní
učitelkou trenér TJ Spartak Rokytnice
Ivo Hrbek a pan Jiří Nedvěd.
V polovině týdne v rámci odpočinkového dne jsme navštívili divadelní
představení Vodnická pohádka v podání
Divadla Drak v KD v Jablonci nad Jizerou.
Poslední den kurzu změřily děti své síly
v závodě. Celý týden nám sluníčko přálo
– až v den závodu malí závodníci museli
bojovat s nepřízní počasí a mlhou. Přesto se závod vydařil a všichni soutěžili
s chutí.
Protože závod připravoval pan Ivo
Hrbek – měl atmosféru velkých závodů
– vysílačky, správné označení branek,
měření na dvoje stopky, výsledková
tabule v cíli – někteří naši závodníci se
nemohli nabažit soutěže a startovali
i několikrát.
Vyhráli všichni – každý si odnesl
medaili, diplom a dobroty.

MŠ Dolní Rokytnice 210
Máte-li chuť – můžete sledovat naši
činnost na:
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Děkujeme všem, kteří nám umožnili prožít příjemný a klidný týden na
zasněžených stráních.
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• dobrovolníkům z řad rodinných příslušníků: J. Samohelovi, M. Valáškovi,
M. Kobrové, E.Samohelové, Z. Nechanické, H. Prokůpkové
• sponzorovi:
Novák

občerstvení

Miroslav

Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou

ZVEME VÁS DO DIVADLA
V sobotu 24. února 2007 od 19.30 h.
Ruda MAŘÍK:
KDYŽ SLUŽEBNICTVO STÁVKUJE
- veselohra o 3 jednáních

PAŠERÁCKEJ VEJKEND

Rokytnice nad Jizerou pro Vás připravila na víkend 23. až
25. února 2007 Pašeráckej vejkend s tradičním Sjezdem pašeráků.

Bohatý program od pátku do neděle.

Pátek 23. února 2007
10.00 hod.
na Dolním náměstí tradiční Krkonošská
zabíjačka, prodej ovaru, jitrnic, prdelačky, tlačenky. Bourání
masa a další zimní kulinářské radovánky. Teplé nápoje - grog,
punč, medovina, svařák. Ukázky řemesel a prodej řemeslných
výrobků, březová košťata, keramika, korálky, suvenýry, dílna
zvláštní školy, živá hudba
15.15 hod.
prezentace pašeráků
15.40 hod.
divadelní masopustní rej
16.00 hod.
masopustní průvod na Studenov
16.30 hod.
odjezd pašeráků, rozcvička lyžníků
17.30 hod.
sjezd pašeráků
18.30 hod.
fasování paše, který je nutné pronést celními kontrolami na Dolním náměstí, kde je možné jej směnit za
kořalku
18.45 hod.
ohňostroj
19.00 hod.
odchod na Dolní náměstí na maškarní rej,
soutěže pro všechny, stánky s občerstvením, diskotéka pro
maškary, klobásy, sejkory atd.
Sobota 24. února 2007:
Ve skiareálu na Lysé hoře - Horní Domky pro všechny v dobových kostýmech a v oblečení našich prababiček a pradědů.
Denní jízdné v areálu pouhých 100,- Kč
10.30 hod.
Módní přehlídka historického oblečení pod
dozorem odborné poroty za předsednictví pana Krakonoše.
V areálu speciality jako kyselo, sejkory, chleba se škvarkama
11.00 hod.
Telemark show - ukázky dobového lyžařského stylu a pro případné zájemce možnost výuky telemarku
v historické škole lyžování se zapůjčeným vybavením
11.30 hod.
Hudební vystoupení - k lyžování a poslechu
hraje dobová muzika závod maškar o nejoriginálnější a nejšikovnější lyžařskou masku
12.00 hod.
Živý obraz „Zdolání Lysé hory“ a historické
foto na Lysé hoře - výběr nejoriginálnějšího lyžníka
12.30 hod.
Hromadný sjezd na Dvoračky - prasečí hody,
strom jitrnicovník, odpolední občerstvení, odtud hromadný
sjezd pokračuje na Světlanku na odpolední punč a následně
do nové restaurace k lanovce
15.00 hod.
Přebory historických, futuristických a všelijakých saní vedle snowparku u lanovky s vyhodnocením sněžného vozidla, vítězná posádka získá třídenní skipass
Neděle 25. února 2007:
Dětské a dědské závody. Nemladší a nejstarší závodníci
vítáni!

Museum a galerie „Starý kravín“ Františkov
Stálá expozice staré zemědělské techniky,soch,obrazů
a fotografií otevřeno denně nebo info. na 732 732 078
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„Přijďte pobejť“

Galerie „Starý kravín“ Františkov

Společenský dům JILM – Jilemnice
28. 2. DIVADLO SKLEP - BESÍDKA 2007 od 19.30
01. 3. Vernisáž výstavy: Petr Cempírek – Koberce
od 17.00
04. 3. Loutkoherecká skupina České televize
- Nebojme se strašidel. od 14.30 hod., vstupné 50,06. 3. Klicperovo divadlo Hradec Králové
- Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
od 19.30 hod., vstupné 160,-/140,- Kč
10. 3. DS TJ Sokol Pyšely Emest Bryl,
Jaromír Nohavica – Malované na skle
od 17.00hod., vstupné 70,-/50,- Kč
15. 3. Náchodská divadelní scéna, Agatha Christie
– Past na myši. Od 19.30hod., vstupné 70,-, 50,18. 3. DS Právě začínáme - Horní Počernice,
Pierre de Marivaux – Hra lásky a náhody
od 19.30hod., vstupné 70,-, 50,20. 3. Divadlo Malé Vinohradské, J.W.Goethe – Faust
od 19.30hod., vstupné 100,- / 80,22. 3. Závěsné divadlo Jičín, Ivo Brešan
– Představení Hamleta ve vsi Dolní Mrduša
od 19.30hod., vstupné 70,-/50,- Kč
25. 3. Divadlo v Roztocké Jilemnice Terry Pratchett
- Soudné sestry. Od 17.00hod., vstupné 70,-/50,26. 3. Jiří Schmitzer – Recitál
od 19:30 hod., vstup 100,- Kč

Kulturní centrum GOLF Semily
19. 2. Puella dívčí trio (klavír, housle, violoncello),
od 19.30 hod.
22. 2. Ruda Mařík: Když služebnictvo stávkuje
– veselohra od 19.30 hodin
03. 3. Jarmil Rock Show – vystoupí kapely Post-it,
Five o´clock tea, následuje rockotéka, od 20.30 h.
14. 3. N. Coward: Líbánky, aneb láska ať jde k čertu
– komedie hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová
nebo Klára Issová, Jan Teplý ml. Nebo Kryštof
Rímský, Jitka Čvančarová nebo Martina Válková
19. 3. Martin Hršel, Zdeňka Kolářová
– čtyřruční klavír – koncert
26. 3. Spirituál Kvintet

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí
25. 2. Elling a Kejll Bjarne aneb Chvála bláznovství
– uvede Divadlo Kalich Praha, od 19.30 hodin, hrají: Vladimír Dlouhý, Michal
Dlouhý, Vasil Fridrich, Lucie Stejskalová
27. 2. Žalman a spol. – koncert od 19.30

Poudačka
PRAŠŤ, JAK UHOĎ.

Co sou hora horama, nedaly čloujekoj vodsůpnouť. Vodjaktěživa se s níma musil práť
vo pytliček bandor, pár zelnejch hlávek a vo každej řádek merkve. Cokrát bylo tak tenko, že málem nebylo co sterčiť do huby. Tepru, dyž Kerkonoše vobjevili lufťáci (nebo
jak poudávala naše babka Anna, lekremanti) přec jen ňákej šestáček do hernyčku ve
kredenci ukáp. Bylo to terno, aleberž kdejakej kamerliček moh dáť za rok víc, než
koziště.
Vilim Nácku měl na domě dochtora Vojtu z Prahy. Na byt i na zdravu. Ten den byla
k vobjedu návěj sejkor a půlliter podmáslí. Sejkory voněly až na Kokerháč, v podmáslí
žbluňkaly hrudky másla. Inu, dobrota přenáramná. Naprali si nácka a šli zavázať sállo
na lavičku pod zahrádkou.
„Jináč,“ začal řeč Vilim, „sem vám eště chtěl řícť, že jak vám příde chuť na šíše,
nebo na něco, co visí kolem domu na stromě, tak se nežinýrujte a terhejte polle libosti.
Třá tulle sralky,“ vokázal perstem, „tý sou jak med.“
„Ale, pane Vilíme,“ durdil se dochtor, „vždyť to nejsou žádné sralky! To jsou renklódy
nebo též mirabelky.“
„Nepoudejte, dyť tú sralku tam vysadil muj táta. Naschvál, poďte vokoštovať.“
Pánečku, to byla dobrota! Dochtoroj zašmakovaly tak, že Vilim už dáuno bernožil na
poli a von eště kolem sebe plil pecky.Jen mu vertalo makovicej, co že to maj horáci za
diunou řeč? Berkolatý, bellavý, zemelbába, putenice, verpán, šíše, šábory.....
Voholil při tom mutýrování celý dva směty. Tepru pak si šel na dum zdřímnouť.
Sotva stačil zauřiť voči, začal přepraseckej lajer. Ten trulant dočista zapomněl, že
se sralky s podmáslim zrouna dvakrát nemilujou. To byl tumel! Dýnko vod hajzliku jen
bernělo. Mirabelka nebo sralka, vyšlo to honně na stejno. Do půlnoci lítal tam a zpátky
jak poujetroň a neměl mysel na nic jinýho, než aby se mu na schodech něco nekalýho
neškverklo. Aby se třá neporenklódil.
Miroslav Jon

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
LEDEN / ÚNOR 2007

sobota 17.2. v 18.00 h., neděle 18.2. v 17.15 h

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Dánsko-francouzský animovaný ﬁlm v českém znění podle
známého komiksu René Goscinnyho a Alberta Uderzoa.
Vstupné 60,- Kč, Přístupný

středa 21.2. v 19.45 h.

MY DVA A KŘEN
Americká komedie (109 min.). Byli by ideální pár. Kdyby
nebyli tři. Vstupné 55,- Kč, Přístupný (12)

sobota 24.2. v 18.00 h., neděle 25.2. v 17.15 h

PRÁZDNINY
Americká komedie (138 min.) s Cameron Diaz a Kate Winslet
v hlavních rolích. Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život.
Vstupné 60,- Kč, Přístupný (12)

středa 28.2. v 17.15 h.

LOVECKÁ SEZÓNA
Americký animovaný rodinný ﬁlm (86 min.) v českém znění.
Jelen za všechny, všichni za medvěda.
Vstupné 60,- Kč, Přístupný.

sobota 3.3. v 19.45 h., neděle 4.3. v 17.15 h.

SAW III
Americký horor (107 min.). Budete omdlévat hrůzou.
Vstupné 65,- Kč, nepřístupný (18)

středa 7.3. v 19.45 h.

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Širokoúhlý ﬁlm podle známého bestselleru Patricka Süskinda
(147 min.). Od dob Edgara Allana Poea nikdo nenapsal tak
dokonalý thriller. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12)

sobota 10.3. v 19.45 h., neděle 11.3. v 17.15 h.

ODSOUZENI ZEMŘÍT
Širokoúhlý thriller (95 min.). Tak blízko nikdy nebylo tak
daleko. Natočeno podle skutečné události. Víkendový výlet
na luxusní jachtě se pro skupinu vysokoškolských kamarádů
mění na děsivou plavbu. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

středa 14.3. v 19.45 h.

ILUZIONISTA
Drama USA/ČR (110 min.). Magie, která vás pohltí ... Nikdo
netuší, že se tajemný mág teprve chystá předvést největší
iluzi své kariéry... Vstupné 70,- Kč, přístupný (12)

sobota 17.3. v 18.00 h., neděle 18.3. v 17.15 h.

SPLÁCHNUTEJ
Britská animovaná komedie (86 min.) v českém znění.
Někdo skončí tam dole. Komedie Spláchnutej je opravdu pro
každého. Vstupné 60,- Kč, přístupný

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve
prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou
však nevhodné. Změna programu a výše vstupného
vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.
com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz.
Tel.: 481 591 437, 481 591 106, mobil: 604 274 911.
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KK 2007

ROKYTNICE NAD JIZEROU
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 2007
Termín
leden
27.1.

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Kontakt

Hasičský ples
Bohatá tombola

jídelna ZŠ

SDH Rokytnice

603 772 279

únor
3.2.

Pohár o Dřevěného Krakonoše

Skiareál Horní domky a okolí Alpin club Rokytnice

606 157 932

Skiareál Horní domky

Hrbek Ivo

724 068 025,
www.osupercenu.cz

Františkov –lyž. Vlek LUKY
Skiareál Studenov a Horní
domky

SDH Františkov

739 808 434

HS Rokytnice

481 523 781

Skialpinistické závody – Český pohár
11.2.

O SUPER CENU skiareáluRokytnice nad
Jizerou

16. - 18.2.

Lyžování po staru

23. - 25.2.

Pašeráckej vejkend

Dolní náměstí

SDH Rokytnice

603 772 279

25.2.

O SUPER CENU skiareálu Rokytnice nad
Jizerou

Skiareál Horní domky

Hrbek Ivo

724 068 025,
www.osupercenu.cz

25.2.

Dětský karneval

Bude upřesněno na plakátech DDM Pod Střechou

481 522 189

1. - 4. 3.

FIS závody – lyžařské závody – dospělí,
junioři

Skiareál Horní domky

Lyžařský klub TJ Spartak

www.czech-ski.com

3.3.

Sejkorák a masopustní rej

Vilémov – lyž. Vlek Pašák

Votočkovi

603 560 397

11.3.

O SUPER CENU skiareálu Rokytnice nad
Jizerou

Skiareál Horní domky

Hrbek Ivo

724 068 025,
www.osupercenu.cz

17.3.

MČR seniorů MASTERS

Skiareál Horní domky

Svaz lyžařů ČR

www.czech-ski.com

Předpokládaný
termín

4. ročník O MISTRA ZALBOCHU

Skiareál Bahýnka

Tomáš Höck

603 775 412

O SUPER CENU skiareálu Rokytnice nad

Skiareál Horní domky

Hrbek Ivo

724 068 025,

Velikonoce v DDM – velikonoční zvyky,
výroba jarních ozdob
BESEDA o včelařství a výroba svíček ze
včelího vosku

DDM Pod Střechou
DDM Pod Střechou

481 522 189

Jarní výstava dětských prací

Galerie Pod střechou

28.4.

Pálení čarodějnic a akce pro děti

Františkov – starý kravín

SDH Františkov

739 808 434

30.4.

Pálení čarodějnic a lampionový průvod

Horní parkoviště

SDH Rokytnice

603 772 279

3.6.

Den dětí

Lesík Berlín, přírodní divadlo DDM Pod Střechou

9.6.

Kvalifikační závod na mistrovství Evropy v
běhu do vrchu

březen

24.3.
25.3.

Závod miniski

duben
3. - 5.4.

Okolo
velikonoc

Květen / červen

Horský běh na Dvoračky
Dolní náměstí – Dvoračky

TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou

481 522 189
481 523 375 605 517
676

červenec
30.6. - 6.7.

Dřevosochařské sympozium
Františkov
SDH Františkov
Týdenní setkání dřevosochařů z celé České republiky, ukázky starých řemesel, doprovodné akce a soutěže pro739 808 434
děti

5.7. nebo 6.7.

Ahoj léto

20. - 22.7.

Rokytnický pivní rej

srpen
srpen

Rokytnické volejbalové dny

18.8.

Turnaj Rokytnicka – pro amatérská
družstva místních podniků a organizací

19.8.

Memoriál Zbyňka Neumanna – pro
družstva krajských přeborů

25.8.

Turnaj žen - pro družstva krajských přeborů

25.8.

Loučení s létem

Dolní náměstí

Daniel Janata

602 626 358

Volejbalové kurty Pěvín

TJ Spartak - volejbalový oddíl

603 567 006

Dolní náměstí

Daniel Janata

602 626 358
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ROKYTNICE NAD JIZEROU
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 2007
Termín

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Kontakt

Září / říjen
Září
29. - 30.9.

HETOS

Rokytnice nad Jizerou a okolí

Hlídkový poznávací závod
Tradiční Rokytnická pouť

KČT Rokytnice
http://kct-rokytnice.com

737 248 405

Horní parkoviště

Město Rokytnice nad Jizerou

481 549 321

Hospůdka u Vocta

Vodseďálek Miroslav

736 684 830

Dolní náměstí

Daniel Janata

602 626 358

KD Jablonec nad Jizerou

Myslivecký spolek Hořec

Zahájení zimní sezóny

Skiareál Horní domky

Sdružení města a
podnikatelských subjektů v
Rokytnici nad Jizerou

481 549 327

Vánoční trhy

Dolní náměstí

Město Rokytnice nad Jizerou

481 549 321

Vocet Cup
září/říjen

Vyjížďka na horských kolech na Zlaté návrší

Listopad / prosinec
2.11.
Listopad/
prosinec

1. Rokytnickej ****** 2007
je zatím utajen)
Hubertská zábava

(název

Poslední leč

prosinec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v neděli dne 3. 12. 2006 slavnostní
VÍTÁNÍ NOVOROZENÝCH OBČÁNKŮ
do života.
Při této příležitosti děkujeme p. učitelkám
Evě Votočkové a Janě Votočkové a dětem
z mateřské školy v DR a p. učitelce Janě
Brožové a dětem ze školní družiny v DR za
velmi hezké vystoupení v krojích a rovněž
děkujeme p varhaníkovi Oldřichu Šturmovi.

Přivítání byli tito noví
občánci města:
REICHL Jakub
STIBŮREK Jakub
FIRAT Nisa
BULUŠEK Tomáš
KOČÁREK Milan
VRŤÁTKO Marek
ZIFČÁK Josef
LANGEROVÁ Julie
SRPOVÁ Tereza
BIEMANNOVÁ Michaela
DOUBEK Matyáš
DOUBEK Michael
BRUDÍK Jakub
KARLOVÁ Lucie
WILD Štěpán
Ať rostou ve zdraví a v pohodě.
Foto: Miroslav Šimůnek

Životní jubilea
slaví v měsíci lednu a únoru tito naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním
domově důchodců.
81 let Roub František
Poloprutská Štefánia
Hančilová Věra
Márynková Věra
Brož Vilém
82 let Babková Jarmila
84 let Marková Anna
Mrvová Věra
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85 let

86 let

87 let
91 let
92 let
93 let

Zajíčková Miloslava
Metelka Oldřich
Novotná Květuše
Koldovská Vlasta
Ležáková Vlasta
Tobiášová Marie
Brajerová Miloslava
Hezká Pěvuše
Jónová Vlasta
Nedomlelová Matylda
Svatý Miloslav
Hrbek František
Richter Karel
Jon Bohumil
Pacholík Václav

Srdečně blahopřejeme!
********************************

Děkujeme všem,
kteří se dne
22. 1. 2007 přišli rozloučit
s naším tatínkem
a manželem
panem

STANISLAVEM POHOŘALÝM.
Děkujeme za květiny a všechny
projevy soustrasti, kterými jste se
snažili zmírnit náš velký zármutek.
Manželka a synové s rodinami

-

-

Zajímavosti z knihovny
Víte, že…
v loňském roce měla knihovna 251
registrovaných čtenářů, z toho bylo
94 dětí do 15-ti let
80% čtenářů jsou ženy a dívky
nejmladšímu registrovanému čtenáři
je 6 let a nejstaršímu 84 let
vloni knihovně přibylo 639 knih, z toho
153 dostala darem
celkem se za rok vypůjčilo 8.961 knih
a časopisů
průměrný počet výpůjček je 747 za
měsíc, nejvíce se půjčovalo v listopadu (1003)
nejvíce se půjčuje beletrie – romány,
příběhy, povídky
(žebříček oblíbených autorů uveřejníme v dalším čísle RZ)
z časopisů se nejvíce půjčovala Vlasta, Reflex, Čtyřlístek, Bydlení

Knihovna podporuje akci Celé Česko
čte dětem – Čtěme dětem 20 minut
denně. Každý den!
Pro rodiče, kteří si půjčují knihy a čtou
je svým dětem máme připravené hezké
záložky do knih.
Více informací o akci na
www.celeceskoctedetem.cz.
Nové knihy v lednu
Česká próza
Vaňková
Válka růží
John
Prachy dělaj člověka
Klabouchová Poslední kubánské
pomeranče
Stýblová
Lužanská mše. Ars longa
Reimanová
Dopisy po nebi
Velikovská
Svobodná, i když
za mřížemi
Fielding
Bretton
Steel
Knight
Reid

Romány pro ženy
Řekni,kde ji najdu
Na druhý pokus
Zázrak
Největší špeky mýho života
Recept na štěstí

Detektivky, napětí (thrillery)
Christie
Tajemství Chimneys
Parker
Temná voda
Crichton Říše strachu
Dexter
Mrtvá z Oxfordského kanálu
Vine
Osudný zvrat
Patterson Čtvrtý v pořadí
Francis
Rozkazem
Hrdlička
Soyfer

Naučná literatura
Krize středního věku
Rudá biologie

Netradiční sportovní činnosti
Všeobecný přehled
Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ
Chorvatsko, Ibiza a Formentera
Pernes
Komunistky s fanatismem
v srdci
Navara
Příběhy železné opony 2
Kovařík
Rytířská krev
(Rytířské bitvy a osudy
II. 1208-1346)
Nové knihy na únor
Česká próza
Monyová
Pletky s osudem
Rudiš
Grandhotel
Hůlová
Umělohmotný třípokoj
Pawlowská
Jak blbá, tak široká
Bažant
Knihovna
Romány pro ženy
Calman
Deník špatné matky
Garwood
Láska a čest
Coulter
Naplněná závěť
Long
Jak překousnout
babičku
Green
Až po uši
Další próza (psychologická,
humoristická, historická)
Waltari
Cizinec přichází
(psychologická novela)
Ensler
(V)hodné tělo (působivé
výpovědi dnešních žen )
Mayle
Dobrý rok (od autora knih
Rok v Provenci, Navždy Provence…)

Zenkl

Munkdorf (historický
román – deník šlechtice)

Napětí, detektivky, thrillery
McClure
Minulé životy
Maugenest
Záhadný rukopis
Booth
Černý pes
Archer
Klamný dojem
Naučná literatura
McKeith
Jste to, co jíte
Žabička
Jak správně vybrat
bazén
Kovaříková, Jon Z Čech až do Země
vycházejícího slunce I.
Kříženecký Všechno je jenom jednou
(Životní příběh V.Neckáře)
Fenby
Zkáza lodi Lancastria
Nové knihy v dětském oddělení
Pro nejmenší
Františkovy pohádky z Kouzelné školky
Petiška
Anička a flétnička
Pro pokročilejší
Daniels
Kočka v hrobce
Norton
Pidilidi
Pro holky
McCombie
Dóóóst dobrý úlety.
Dóóóst dobrý rande.
Jak to bylo poprvé
Cassidy
Hledá se Dizzy
Pro kluky (i pro holky)
Nezvaní hosté a jiné strašidelné
povídky
Shan
Zkoušky smrti
Goscinny
Nové Mikulášovy patálie.
Strong

Bezvadný vtip
Smeťák

Naučná literatura
Slabikář magie
Pavouci (Co-Jak-Proč)
Neobyčejná místa na Zemi

Nístějka
Občanské sdružení hradu Nístějky (OSHN) je složeno ze skupiny nadšenců různého věku a sledujících záchranu zříceniny
hradu Nístějky. Tento středověký hrad se nachází na skalnatém ostrohu nad tokem řeky Jizery nad osadou Hradsko a to jižně od
Jablonce nad Jizerou. V roce 2005 bylo dosaženo provedení záchranného archeologického výzkumu kolem zbytku kulaté věže
spojené s opravu části jejího existujícího zdiva.
Občanské sdružení je v pořadí druhou vzniklou organizací k záchraně tohoto hradu. Po nutné reorganizaci však zůstal i původní problém, a to nedostatek zcela opravdových nadšenců. Z tohoto důvodu se obracíme i na čtenáře Rokytnického zpravodaje
s prosbou. Nemáte i Vy zájem se zapojit do činnosti Občanského sdružení hradu Nístějky?
Kontaktní adresa na místopředsedu OSHN: Zdeněk Fišera, Spořilov Luční 1014, 514 01 Jilemnicetel. 481 54 56 41
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OSMISMĚRKA
V naší osmisměrce jsme Vám přichystali 24 českých měst.
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Kyjevský kotlet

4 kuřecí prsíčka, 100 g másla, trochu bylinkového koření,
4 žampióny,4 plátky šunky, 1 lžíce hladké mouky, 1 vejce,
strouhanka, 1 citron, sůl, pepř, olej, sojová omáčka
Kuřecí prsíčka rozřízneme naplocho, abychom získali velké
řízky. Naklepeme je, osolíme, opepříme a na každý položíme
tenký plátek šunky. Na něj položíme plátek másla, protažený
v bylinkovém koření a jemně nasekaný žampión. Žampiony
pokapeme sojovou omáčkou a citronem. Řízky zavineme,
spíchneme párátkem /lépe drží ovázané nití/ a uložíme do
chladničky, aby máslo ztuhlo. Před smažením maso obalíme
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v mouce, rozšlehaném vejci a ve strouhance. Smažíme ve větším množství oleje dozlatova (nejlépe ve fritéze). Jako příloha se hodí vařené brambory, opečené brambory nebo hranolky
a hlávkový salát.

Švýcarský chlebíček

100g másla,160g cukru moučky - třeme,až se spojí. Přidat:
1 kelímek bílého jogurtu,1 vanilkový cukr,dobroty/nasekaná
čokoláda,rozinky, kandované ovoce,ořechy/. 250g mouky/
polovinu hladké a polohrubé/,1 lžička jedlé sody, špetka soli.
Pečeme při 150 st. ve vymazané dortové formě asi 45 minut
až 1 hodinu. Dobrotami neštřete.

Nejúspěšnější sportovec okresu Semily za rok 2006
Dne 30. ledna 2007 se v Městském divadle Lomnice nad Popelkou vyhlašovaly výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec okresu
Semily za rok 2006.
Za Rokytnici nad Jizerou se v této anketě umístili tito sportovci:
• kategorie Mládež – jednotlivci:
7. místo Tereza Chárová – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou (alpské lyžování)
• kategorie Dospělí – jednotlivci:
5. místo Filip Trejbal – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou (alpské lyžování)
9. místo Jakub Sedláček – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou (silový trojboj)
Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme.

Lyžařské závody v areálu Horní domky (podle sněhových podmínek)
15.2. - 18.2.
01.3. - 04.3.
17.3.

Republikový kvalifikační závod žactva
– pořádá Lyžařský klub TJ Spartak Rokytnice
FIS závody dospělých – pořádá lyžařský klub TJ Spartak Rokytnice
Mistrovství ČR seniorů – Masters
– 18 –

ROCK POINT ČESKÝ POHÁR VE SKIALPINISMU 2007
O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE 2007, 6. ROČNÍK

V sobotu 3.2.2007 proběhl v Rokytnici n. Jiz. první závod
Rock Point Českého poháru ve skialpinismu 2007. Závod uspořádal zdejší Alpin club z TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. ve spolupráci s Horskou službou Rokytnice n. Jiz.
Start i cíl závodu byl na spodní stanici nové lanové dráhy.
Závodníci, kterých letos přijelo 51, museli zvládnout náročnou 22,26 km dlouhou trať s převýšením 1903 m. Součástí
etapy byly jako každý rok časovka, obří slalom a slanění.
Byly vypsány tyto kategorie : kadeti, junioři, juniorky, ženy,
veteráni, muži a nově open (pro příchozí). Kategorie kadetů
a open měly trať zkrácenou.

Centrum léčby pohybového aparátu, Dynamit, Město
Rokytnice nad Jizerou, Namche, Janata – velkoobchod,
Restaurace Kamínek, Restaurace Sněhulák, Salewa, Singing Rock, Skalák sport Turnov, Ski centrum Petr, Ski sport
Svatý – Nechanický, Sport Český ráj, Svijany, Bora reklamní dílna.

Trasa závodu probíhala částečně v lyžařském areálu Horní Domky a převážně v okolním horském terénu. Závodníci
vystoupali celkem 3x na Vlčí hřeben, 1x na Kozelský hřeben
a 1x na Lysou horu, kde byla vrcholová prémie. Časovka byla
na Jablonecké cestě, byla dlouhá 1,43 km s převýšením 150
m. Obří slalom se jel na černé sjezdovce. Závodníci museli
slaňovat z 15 m skály a to s veškerou výstrojí a výzbrojí.
Vrcholová prémie – Duch Miroslav (M)
Nejlepší čas obřáku – Hepnar Jan (J) (41,69 s)
Nejlepší čas časovky – Duch Miroslav (9:47 min)
Výsledky kategorie mužů :
1. Duch Miroslav
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team

2. Hák Zdeněk

Alpin club Rokytnice n. Jiz.

3. Jirák Jan

HS Jizerské hory

Podrobné výsledky jsou na www.alpin-rokytnice.wz.cz.
Organizátoři děkují všem příznivcům „Krakonoše“ a obzvláště těm, kteří nám pomohli uskutečnit letošní náročný ročník!
V neposlední řadě patří poděkování sponzorům, bez kterých
by se závod neuskutečnil :
foto: Dita Nechanická
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Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30. 2. 2007.
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